
Catania 

Sydämet  (S9946)  

 

Koko: 6,5 x 5,5 cm     

Lanka: Schachenmayr Catania (100 CO, 50 g = n. 125 m), 50 g 

kutakin seuraavaa punaista väriä: pinkki (00225), mansikka (00258), 

granaattiomena (00413) ja vanharoosa (00408). Yhteen sydämeen 

tarvitaan noin 4 g lankaa. 

Virkkuukoukku Prym: 2,5 mm tai käsialan mukaan  

Muuta: Narua tai nauhaa 

Tiheys: 24 p ja 10 krs = 10 x 10 cm.  

 

Työohje: Virkkaa 3 sydäntä kullakin värillä. Tee aluksi aloitusrengas 

langasta (= kuin löyhä kjs) tai virkkaa 3 kjs + yhdistä ne renkaaksi 1 

ps:lla. Virkkaa renkaaseen niin, että krs:n raja on sydämessä ylinnä. 

1. krs: 1 kjs (ei lasketa s:ksi), 9 ks renkaaseen, sulje krs 1 ps:lla 1. 

ks:aan. 

2. krs: 2 kjs, virkkaa kuhunkin ks:aan 1 s tässä järjestyksessä: 1 pp, 2 

pp samaan ks:aan, 2x (2p samaan ks:aan), 1 pp (tulee sydämen 

kärkeen), 2x (2 p samaan ks:aan), 2 pp samaan ks:aan, 1 pp, 2 kjs, 1 

ps 1.krs:n viimeiseen ks:aan = 15 s laskematta kjs:ita. 

3. krs: 1 ps kumpaankin kjs:aan, virkkaa edellisen krs:n 15 s:aan 

seuraavasti: 2 puoli-p samaan s:aan, 3 puoli-p samaan s:aan, 2x (2 

puoli-p samaan s:aan), 3 puoli-p samaan s:aan, 2 puoli-p samaan 

s:aan, 1puoli-p+1p+1puoli-p kärjen p:seen, toiselle puolelle päinvastaisessa järjestyksessä aina samaan s:aan: 3 

puoli-p, 2x (2 puoli-p), 3 puoli-p, 2 puoli-p, 1 ps edellisen krs:n viimeiseen kjs:aan. Siirry ps:lla krs:n rajakohtaan = 

27 s laskematta kjs:ita ja ps:ita. 

4. krs: 2 kjs, 3x (1 ks, 2 ks samaan s:aan), 7 ks, 3 ks samaan kärkisilmukkaan, 7 ks, 3x (1 ks, 2 ks samaan s:aan), 2 

kjs ja sulje krs 1 ps:lla = 35 ks. 

5. krs: 1 krs rapusilmukoita eli 2 kjs, virkkaa vasemmalta oikealle työtä kääntämättä 1 ks kunkin ks:aan. 

Viimeistely: Höyrytä sydämet kevyesti.  Suunnittele paloille makusi mukainen värijärjestys. Pujota päässä nauha 

aloitusrenkaaseen ja tee solmu. Mittaa nauhalle sopiva pituus ja tee toinen pää kuten ensimmäinen. Kiinnitä 

sydämet yläreunoistaan nauhaan. 
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